ESKÜVŐ ÉS LAKODALOM SARLÓSPUSZTÁN 2019.

Kedves Jegyespár!
Ha szeretnék különlegessé tenni egybekelésük napját, ismerkedjenek meg a Sarlóspuszta Club Hotel ajánlatával!
A közös új élet kezdetéhez a Sarlóspuszta Club Hotel körülményei teljes mértékig megadják azt a lehetőséget, hogy
a Nagy Nap csak az újdonsült házaspárról és vendégeikről szóljon.
Kastélyépületünk gondozott belsőparkja biztosítja a meghittséget, elvarázsoló környezetével és nyugalmas
csendjével fokozza az esemény hangulatát.
Érkezéskor a násznép /tavasztól-őszig/ a kastély kertjében töltheti el az időt svédasztalos állófogadással a
nádfedeles nyári éttermünkben.
A polgári esküvőt megfelelő engedélyek megszerzésével a helyszínre tudják szervezni, miáltal a vendégek
mentesülnek a különböző helyszínek közötti közlekedéstől.
Az egyházi esküvő a tőlünk 5 km-re lévő tatárszentgyörgyi katolikus templomban lebonyolítható.
A vacsorát egyeztetés szerint a pár kérésének megfelelően készítjük el, melyet választásuk szerint felszolgálhatjuk
egyrészt a főépület éttermében, ahol 140 főig körasztalos elrendezéssel, 180 főig hagyományosan elhelyezett
asztalokkal, valamint a különteremben, ahol kényelmesen 100 főig tudjuk biztosítani a helyet. Terembérleti díjat
ajándékként hotelunk állja.
A dekorációhoz és díszítéshez tudunk ajánlani dekoratőr- virágkötőt, aki a megadott színeket kombinálva díszíti fel a
házasságkötés helyszínét, a termet vagy teraszt, az asztalokat. Elkészíti a menyasszonyi csokrot, kísérő csokrot,
melldíszt. Az esküvői vendégek részére a helyszínen 171 fő elszállásolására van lehetőség. Gyerekkedvezményt 212 éves kor között tudunk biztosítani. Az ifjú párnak nászajándékként ajánljuk fel a nászutas apartmant reggelivel
együtt.
Nálunk minden egy helyszínen megvalósítható!
Így teljes mértékben bensőséges viszonyok között, zavartalanul élvezhetik a fontos eseményt.
Menüajánlataink:
I.
Újházi tyúkhúsleves csigatésztával
Marhapörkölt galuskával, sósburgonyával
Vegyes idénysaláta

7 500 Ft

Sültes tálak: sertés flekken, sajttal és sonkával töltött pulykamell rántva, töltött csirkecomb, rántott gomba, rántott
karfiol, rántott sajt

Zöldséges rizs, sültburgonya
Éjfélkor: Mini töltött káposzta
II.
Gyöngytyúk leves gazdagon
Kakas és marhapörkölt sósburgonya, galuska
Idény saláta

7 900 Ft

Sültes tál: joghurtos jércemell áfonyás őszibarackkal. Tanyasi töltött pulykamell, betyárnyárs, szűzérmék kolbászos
lecsós raguval, cigánypecsenye, rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol
Zöldséges rizs, sült burgonya
Éjfélkor: rántott csirke, uborkasaláta
III.
Tárkonyos szárnyas raguleves májgombóccal
Hortobágyi húsos palacsinta
Borjúpaprikás galuskával
Vegyes salátatál

9 900 Ft

Vegyes sültestál:
Jércemell mézes mustáros pácban nyársra fűzve
Szűzérmék libamájjal töltve
Ínyenc töltött pulykamell
Kemencés libacomb
Fogas filé Orly módra
Rántott gomba, rántott sajt, rántott karfiol
Gombás rizs, petrezselymes burgonya, vajas karotta, fűszeres sült burgonya
Somlói habos galuska
Éjfélkor:
Mini töltött káposzta
Hideg tálak:
Töltött tojás sárgakrémmel, csülök galantin, hátszín angolosan marinírozott zöldségekkel, májpürével töltött
uborkakehely, brindzával töltött sonka rolád
Hideg kevert saláták:
Snidlinges burgonyasaláta, jogonézes gombás kukorica saláta, friss saláta kavalkád kapros joghurtos öntettel
IV.
Hideg libamájpástétom zöldség ágyon
Vad-raguleves erdei gombakincsekkel
Ököruszály leves húsgombóccal
Hortobágyi húsos palacsinta
Harcsafilé tejszínes gombamártással
Sistergős szűzpecsenye tepsis burgonyával
Bélszínérmék zöldbors mártással
Tanyasi töltött pulykamell szezámmagos köntösben
Őszibarackos jércemell
Falusi töltött kacsamell
Rántott gomba, rántott sajt
Reszelt burgonya, vadrizs, grillezett zöldségek, burgonyás rétes
Éjfélkor:
Mini töltött káposzta
Rántott csirkecomb uborkasalátával
Hideg vegyes ízelítők:
Sajttorta

11 200 Ft

Sajt roládok
Hátszín angolosan
Magyaros sertéskaraj
Csülök galantin
Sonkarolád brindzával töltve
Májpürével töltött uborkakehely
Hideg saláták:
Zöldsaláta mix
Narancsos jércesaláta
Görög saláta
Waldorf saláta
Ha a menüajánlatban nem talált megfelelőt, kérjük, állítson össze egy tetszés szerinti menüsort, melyre mi
árajánlatot készítünk.
Amit kérésükre elintézünk Önök helyett:
szállás svédasztalos reggelivel felnőtteknek
IFA
szállás svédasztalos reggelivel 2 - 12 éves korig
szállás és ellátás 0-2 éves korig
körasztalos elrendezés
külön a szertartás helyszínére asztal, padok és
boldogságkapu biztosítása:
hangosítás
Italt hoznak be szállodánkba, mi csak felszolgáljuk:
ha csak röviditalt:
ha minden italt:

8.000,-Ft / fő / éj
400,-Ft / fő / éj
5.000,-Ft / fő / éj
gratis
3.000,-Ft / asztal
20.000,-Ft
10.000,-Ft
2.500.- Ft / fő
3.500.- Ft / fő

Ezért az összegért mi:
felszolgáljuk az italokat.
rendelkezésére bocsátjuk éttermünket, különtermünket
kiszolgáló személyzetet biztosítunk,
eszközöket adunk,
gondoskodunk arról, hogy Önök jól érezzék Magukat!
Megrendelés esetén 50% előleg fizetése szükséges.
Az ifjú pár egybekeléséhez az alábbi nászajándékokkal járulunk hozzá:
terembérleti díj
nászutas apartman
2 éves kor alatt a szállás és az ellátás gratis

